evsjv‡`k wPwb I Lv`¨ wkí Ki‡cv‡ikb (িবএসএফআইিস)
wPwbwkí feb, 3 w`jKzkv ev/G, XvKv -1000|

িবষয়: িশ ম ণালেয়র প

ারক নং ৩৬.০০.০০০০.০৭৩.১৬.১০৪.১৪.১৩ তািরখ: ১০/০১/২০১৭ি ঃ অ যায়ী

িবএসএফআইিস’র ইেনােভশন মস েহর ২০১৭ সােলর বাৎসিরক উ াবনী কম পিরক না এবং২০১৬ সােলর বাৎসিরক িতেবদন।

২০১৬
ঃ
নং
০১

০২

০৩

করণীয় িবষয়

ত ািশত ফলাফল

িবএসএফআইিস’র
(ক) ই- গেজট ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৗ েম
িনয় ণাধীন
পরী া লকভােব
বা বায়েনর
ফেল
গারিমল েলােত আখ চািষিভি ক স কভােব িজ া াম অ যায়ী
েয়র ে ই- গেজট িজ িবতরণ করা স ব হেব।
সফটওয় ার বা বায়ন
(খ) িমেলর িজ করিণকগণ য সকল িজ
বতমােন হােত িলখেছ তার পিরবেত যখন
চাষীর পাশবিহ নং/ িজ া াম নং ই- িজর
সফটওয় াের ইন ট করেব সােথ সােথ িজেত
বিণ ত সকল ত সংবিলত চািষর নােম িজ
অেটােম ক ি
হেয় যােব, অ িদেক ঐ
চািষর নােম এস এম এস ও অনলাইেন িজ
দিশ ত হেব। এেত িজ রাইটার ারা কান
িজ লখার েয়াজন হেব না। ল পিরহার
,সময় ও িমেলর আিথ ক িবষেয় সা য় হেব।
(গ) আখ েয়
তা ও জবাবিদিহতা
িনি ত হেব।
িবএসএফআইিস’র
(ক) সরবরাহ ত আেখর
চািষ সহেজই
িনয় ণাধীন গার
সমেয় পােব ।
িমল েলােত আখ
(খ) এতদিবষেয় যানবাহন , জনবল ইত ািদ
েয়র ে
বাবদ িমেলর আিথ ক সা য় হেব।
মাবাইেলর মা েম ই- (গ) আখচািষেদর িমেলর িত আ া ও
পেম িসে ম
ভাব িত উ েরা র ি পােব । ফল িতেত
বা বায়ন
আখ রাপেণর পিরমাণ ি পােব।

কম কতা/কম চারীগেণর সং ায় িডিজটাল কায েমর অংশ িহেসেব
পয ায় িমক
দ জনবল তিরেত সহায়ক িমকা পালন
কি উটার িশ ণ
করা স ব হেব।

ময়াদ

বা বায়ন অ গিত

দীঘ
ময়াদী
(২০২১)

সং ার অধীন ফিরদ র িচিনকেল
পরী া লকভােব ই- গেজট সফটওয় ার
develop কের ২০১৪-১৫ আখমাড়াই
মৗ েম চা
করা হেয়েছ।এছাড়া
ফিরদ র গারিমেল ইেলক িনক িজ
ব াপনায় কি উটােরর মা েম িজ
ি ি ং পরী া লকভােব স াদেনর
ব া নওয়া হেয়েছ।
২০১৬-২০১৭ আখমাড়াই মৗ েম অ া
গার িমল েলােত ফিরদ র িচিনকেলর
ায়
পালী াংক ‘িশওর ক াশ’
এর মা েম ই- গেজট চা করা হেয়েছ।
এেত
িব িত হে । যা সংেশােধর
েয়াজনীয় ব া নয়া হে ।

দীঘ
ময়াদী
(২০২১)

২০১৬-২০১৭
আখমাড়াই
মৗ েম
পরী া লকভােব সকল িচিনকেল পালী
াংক ‘িশওর ক াশ’ এর মা েম আেখর
পিরেশােধর উে াগ হণ করা
হেয়েছ। এেত
িব িত হে । যা
সংেশােধর ব া নয়া হে । ইেতামে
চািষেদরেক আখচােষ ভ িকর টাকা
মাবাইল াংিকং এর মা েম পিরেশাধ
করা হেয়েছ।
কি উটার িশ ণ চলমান আেছ।

ময়াদী ১
জা য়ারী/২০১৬িডেস র-২০১৬

২০১৭
ঃ
নং
০১

০২

০৩

০৪

করণীয় িবষয়

ত ািশত ফলাফল

িবএসএফআইিস’র
(ক) ই- গেজট ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৗ েম
িনয় ণাধীন
পরী া লকভােব
বা বায়েনর
ফেল
গারিমল েলােত আখ চািষিভি ক স কভােব িজ া াম অ যায়ী
েয়র ে ই- গেজট িজ িবতরণ করা স ব হেব।
সফটওয় ার বা বায়ন
(খ) িমেলর িজ করিণকগণ য সকল িজ
বতমােন হােত িলখেছ তার পিরবেত যখন
চাষীর পাশবিহ নং/ িজ া াম নং ই- িজর
সফটওয় াের ইন ট করেব সােথ সােথ িজেত
বিণ ত সকল ত সংবিলত চািষর নােম িজ
অেটােম ক ি
হেয় যােব, অ িদেক ঐ
চািষর নােম এস এম এস ও অনলাইেন িজ
দিশ ত হেব। এেত িজ রাইটার ারা কান
িজ লখার েয়াজন হেব না। ল পিরহার
,সময় ও িমেলর আিথ ক িবষেয় সা য় হেব।
(গ) আখ েয়
তা ও জবাবিদিহতা
িনি ত হেব।
িবএসএফআইিস’র
(ক) সরবরাহ ত আেখর
চািষ সহেজই
িনয় ণাধীন গার
সমেয় পােব ।
িমল েলােত আখ
(খ) এতদিবষেয় যানবাহন , জনবল ইত ািদ
েয়র ে
বাবদ িমেলর আিথ ক সা য় হেব।
মাবাইেলর মা েম ই- (গ) আখচািষেদর িমেলর িত আ া ও
পেম িসে ম
ভাব িত উ েরা র ি পােব । ফল িতেত
বা বায়ন
আখ রাপেণর পিরমাণ ি পােব।

কম কতা/কম চারীগেণর
পয ায় িমক
কি উটার িশ ণ
ান র ণােব ণ ও
ই ারেনট স সারণ

সং ায় িডিজটাল কায েমর অংশ িহেসেব
দ জনবল তিরেত সহায়ক িমকা পালন
করা স ব হেব।
সদর দ র সকল িবভাগ ও উপিবভােগর
দা িরক কােজর গিতশীলতা আনয়ন করা
স ব হেব ।

ময়াদ

বা বায়ন অ গিত

দীঘ
ময়াদী
(২০২১)

সং ার অধীন ফিরদ র িচিনকেল
পরী া লকভােব ই- গেজট সফটওয় ার
develop কের ২০১৪-১৫ আখমাড়াই
মৗ েম চা
করা হেয়েছ।এছাড়া
ফিরদ র গারিমেল ইেলক িনক িজ
ব াপনায় কি উটােরর মা েম িজ
ি ি ং পরী া লকভােব স াদেনর
ব া নওয়া হেয়েছ।
২০১৬-২০১৭ আখমাড়াই মৗ েম অ া
গার িমল েলােত ফিরদ র িচিনকেলর
ায়
পালী াংক ‘িশওর ক াশ’
এর মা েম ই- গেজট চা করা হেয়েছ।
এেত
িব িত হে । যা সংেশােধর
েয়াজনীয় ব া নয়া হে ।

দীঘ
ময়াদী
(২০২১)

২০১৬-২০১৭
আখমাড়াই
মৗ েম
পরী া লকভােব সকল িচিনকেল পালী
াংক ‘িশওর ক াশ’ এর মা েম আেখর
পিরেশােধর উে াগ হণ করা
হেয়েছ। এেত
িব িত হে । যা
সংেশােধর ব া নয়া হে । ইেতামে
চািষেদরেক আখচােষ ভ িকর টাকা
মাবাইল াংিকং এর মা েম পিরেশাধ
করা হেয়েছ।
কি উটার িশ ণ চলমান আেছ।

ময়াদী ১
জা য়ারী/২০১৬িডেস র-২০১৬
১জা য়ারী/২০১৬
- িডেস র২০১৬

ি য়াধীন আেছ ।

